
 جامعة طنطا

 كلية التربية

    ادارة العالقات الثقافية

 

 المؤتمرات الداخلية
 

النظر في الخطاب الوارد من مكتب السيد ا.د/ عميد كلية اآلداب جامعة طنطا بشأن تنظيم المؤتمر 

 العلمي الدولي الول للغة العربية و آدابها لغير الناطقين بها رؤى جديدة.

ا.د/ نائب  –م تحت عاية السيد ا.د/ رئيس الجامعة 8/4/0202-7و المقرر انعقاده في الفترة من 

 .السيد ا.د/ عميد الكلية  -رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطالب

 Ahdyelsisy@hotmail.com: لالشتراك يرجى زيارة موقع  البريد االلكتروني  

 

 .لمزيد من المعلومات يرجى التوجه الدارة العالقات الثقافية بالكلية

 

 

 

 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  مدير االدارة                                                   

                                                                           

 اللأحمد الحسيني ه/ د.أ                                                                              
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 جامعة طنطا

 كلية التربية

 ادارة العالقات الثقافية

        

 المانة العامة التحاد الجامعاتاكتاب 

بشأن مشاركة الجامعة في خطة أنشطة اتحاد النظر في الخطاب الوارد من ادارة الجامعة  

  .م0202الجامعات العربية لعام 

 ntubaishar@aaru.edu.joو لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع البريد االلكتروني: 

 0202خطة أنشطة اتحاد الجامعات العربية لعام 

 م اسم النشاط االنعقادتاريخ  مكان االنعقاد
 1 ملتقى دور القيادة اإلبداعية في تطوير المنظومة األكاديمية و التعليمية في الجامعات فبراير  10-12 عمان

 2 ورشة عمل تشبيك المراكز العلمية و البحثية و دورها في تطوير الجامعات فبراير 24-26 شرم الشيخ
 3 الفضاء االفتراضي في تطوير العملية التعليميةورشة عمل دور  مارس2-3 الدار البيضاء
 4 ورشة عمل تطوير مهارات مسؤولي الشئون األكاديمية في الجامعات مارس3-5 الدار البيضاء

 5 ملتقى رؤساء تحرير المجالت و الدوريات العلمية مارس23-25 عمان
 6 ورشة عمل النشر العلمي و التصنيفات الدولية مارس24-26 عمان
 7 ملتقى موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل و المنافسة الخارجية أبريل13-15 تونس
 8 ورشة عمل تطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية في الجامعات أبريل14-16 تونس

 9 ورشة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام الطرق الحديثة في التعليم يونيو 8-10 اسطنبول
 10 ورشة عمل التعليم في مناطق النزاع و الصراع يونيو 9-11 اسطنبول
 11 ملتقى التعاون العربي األوروبي في تطوير مستوى التعليم العالي و المدرسي يونيو  22-24 عمان

 12 ورشة عمل التعليم عبر التقنيات الحديثة في مؤسسات التعليم العالي يوليو 13-15 الدار البيضاء
 13 ورشة عمل التعليم اإللكتروني المدمج و المتصل يوليو 14-16 الدار البيضاء

 14 ندوة نظم إدارة الجودة في التعليم العالي يوليو   27-29 عمان
 15 ملتقى المسئولية االجتماعية للجامعات تجاه المجتمع المحلي اغسطس 10-12 بيروت
 16 التواصل االجتماعي الحديثة على العملية التعليميةورشة أثر تطبيقات وسائل  اغسطس 24-26 عمان
 17 ملتقى المواصفات العالمية للجامعات طبقاً للتصنيفات الدولية سبتمبر 7-9 تونس

 18 ورشة عمل تطوير إطار المؤهالت الوطنية سبتمبر21-23 شرم الشيخ

 19 للتعليم و أثرها في تحسين منظومة التعليم(مؤتمر ) المعونات و المنح الدولية الموجهة  اكتوبر  7-9 عمان
 20 ورشة عمل االستثمار في التعليم و أثره على االقتصاد و التنمية الشاملة اكتوبر  21-23 مراكش

 21 ورشة عمل تطوير مهارات سكرتارية المجالس التعليمية و مجالس األمناء نوفمبر 2-4 دبي
 22 التحويليمؤتمر التعليم  نوفمبر   23-25 عمان
 23 ورشة تطوير معايير االعتماد الخاص في الجامعات و المؤسسات التعليمية ديسمبر 16-18 بيروت
 24 ورشة عمل ) التقويم الذاتي للبرامج األكاديمية ( ديسمبر  28-30 القاهرة

 .لمزيد من المعلومات يرجى التوجه الدارة العالقات الثقافية بالكلية

 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  مدير االدارة                                                             

                                                                                                                                                  

              الله أحمد الحسيني/ د.أ

ntubaishar@aaru.edu.jo


                                                                                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


